
Gedreven kwaliteitsmanager met zin voor uitdaging 
Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en producten binnen een
gerenommeerd metaalverwerkend bedrijf.

Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en optimalisatie van de QA afdeling,
procedures rond processen en klachten.
Je ziet erop toe dat de kwaliteitsafdeling in België en eventuele andere vestigingen op
dezelfde manier wordt georganiseerd.
Je ontwikkelt een kwaliteitsvisie en implementeert dit binnen de bedrijfsactiviteiten.
Je bent verantwoordelijk voor de upgrade naar ISO 9001:9015.
Je initieert en coördineert engineeringactiviteiten met klanten en leveranciers, begeleidt
hen en zoekt naar oplossingen voor mogelijke problemen.
Je organiseert inkomende en uitgaande controles.
Je staat in voor de informatieflow tussen afdelingen en werkt hierbij nauw samen met
de verschillende afdelingen.
Je ziet toe op de bedrijf KPI's.
Je organiseert de dagelijkse leiding van de afdeling en stuurt hierbij een drietal
medewerkers aan.
Je voert audits uit bij toeleveranciers en begeleidt acties om opmerkingen op te lossen.
Je ondersteunt de implementatie van het kwaliteitssysteem binnen het ERP systeem.

Profiel

Techniek is een passie voor jou en je beseft dat administratie een noodzakelijk kwaad
is om verbeteringsprocessen optimaal te laten renderen.
Je snakt naar ruimte en verantwoordelijkheid.
Je bezit een gezonde portie drive en motivatie.
Je bent een coach en motivator maar weet beslissingen te nemen en deze te
delegeren.
Je hebt een zeer goede kennis van LEAN, 5S, DRI en DPPM.
Je hebt een goed ruimtelijk inzicht.
Je hebt een master of gelijkwaardig door ervaring.
Je spreekt vlot Nl.
Je spreekt voldoende Fr en En.

Aanbod

Je komt terecht in een innovatief bedrijf met een hypermodern machinepark en korte
communicatielijnen.
Je krijgt een zeer ruime verantwoordelijkheid.
Je kan je taakomschrijving invullen volgens je eigen kennis en talent.
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Voor verdere vragen, contacteer ons gerust
Email: sophie@per-se.be
Tel: 056/29 37 50
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